Eliteudvalget informerer efter landskampen Danmark - Sverige i Høng
Uafgjort i den sidste landskamp ...
Søndag den 24. februar dannede Høng Petanque Center rammen om årets landskamp mod Sverige - og den blev præcis så
jævnbyrdig, som vi danskere havde regnet med. Svenskerne havde på forhånd udråbt sig selv til klare favoritter, mens vi i
Eliteudvalget regnede med, at vi i år stillede så stærkt et hold, at chancerne for en sejr var gode.
En talstærk tilskuerskare bakkede vort hold kraftigt op allerede fra landskampens start, hvor det viste sig, at de 5
kategoriers hold 2 kom bedst fra start. Ni kampe vandt hold 2 og kun i åben række lykkedes det Sveriges hold 1 at vinde.
Det betød en svensk føring på 6-4 efter 1. runde. I 2. runde tog vi revanche med en tilsvarende 6-4 sejr, således at den
samlede stilling ved frokost var 10-10.
Efter frokostpausen blev landskampstemningen endnu mere udtalt, takket være et medlevende publikum, der nu for alvor
øjnede chancen for en dansk samlet sejr. Efter 3. runde var stillingen 15-15 - og da vi nærmede os afslutningen af sidste
runde førte Danmark 20-18. Stillingen var nogenlunde lige i de to sidste kampe, hvor det danske damehold 2, der hidtil var
ubesejret, og veteranhold 1 kæmpede for Danmark. Dameholdet mistede dog langsomt terræn til Sverige 2, mens
veteranerne lå til sejr med en føring på 12-9. Desværre glippede det for begge hold - og slutresultatet blev altså uafgjort
20-20.
Danmark tabte kun i Åben Række, hvor det dog kan ses af resultaterne, at vi var meget tæt på 3 sejre mere. Så alt i alt
var det en godkendt præstation af hele holdet. Tre danske hold fik præmie som bedste hold i deres kategori, nemlig Dame
2, U 23 2 og Veteran 2.
Medlemmerne af Høng Petanque Club skal have stor tak for et flot stykke arbejde for at få arrangementet til at klappe. Vi
vidste godt, at tilskuerforholdene var trange - og det har nok ikke været lige nemt for alle at se. Men det var en dejlig
oplevelse for de danske spillere, at så mange var mødt op for at støtte dem.
I forbindelse med landskampen har de nordiske forbund holdt møde om det fremtidige samarbejde, hvilket bl.a. har ført til
en beslutning om, at landskampene ophører i den form, vi har benyttet de sidste 5-6 år. Der er vedtaget andre ændringer,
som forbundet nok orienterer om snarest muligt.
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